
 

 

WYBRANE DANE FINANSOWE 

dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2013  
za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. 

 

Wyszczególnienie 
w tys. PLN w tys. EUR 

2013 2012 2013 20121 

Aktywa trwałe 4.217,17 1.741,47 1.016,87 425,97 

Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inwestycje długoterminowe 4.006,00 1.258,68 965,95 307,88 

Aktywa obrotowe 2.355,14 2.091,20 567,89 511,52 

Należności krótkoterminowe 60,97 927,88 14,70 226,96 

Inwestycje krótkoterminowe 2.293,64 1.157,65 553,06 283,17 

Aktywa, razem 6.572,29 3.832,67 1.584,75 937,50 

Aktywa netto [kapitał własny] 6.327,83 3.511,99 1.525,81 859,05 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 244,46 320,69 58,96 78,44 

Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zobowiązania krótkoterminowe  188,05 145,47 45,34 35,58 

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 143,77 410,71 34,14 98,41 

Koszty działalności operacyjnej 716,44 785,64 170,14 188,24 

Amortyzacja 61,07 74,98 14,50 17,97 

Zysk (strata) ze sprzedaży (572,67) (374,92) (135,99) (89,83) 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (588,96) (538,70) (139,86) (129,07) 

Przychody finansowe 167,31 11,91 39,73 2,85 

Koszty finansowe 788,39 159,90 187,22 38,31 

Zysk (strata) brutto (1.210,04) (686,69) (287,35) (164,53) 

Zysk (strata) netto (1.242,00) (642,95) (294,94) (154,05) 

Przepływy pieniężne netto z działalności 

operacyjnej 

(553,83) (365,75) (131,52) (87,63) 

Przepływy pieniężne netto z działalności 

inwestycyjnej 

(3.040,91) 576,66 (722,13) 138,17 

Przepływy pieniężne netto z działalności 

finansowej 

3.479,65 (51,99) 826,32 (12,46) 

Przepływy pieniężne netto, razem (115,10) 158,92 (27,33) 38,08 

 

1 Kursy użyte do przeliczenia złotych na euro w odniesieniu do danych osiągniętych w roku 2013 (w okresie od 

01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.): pozycje bilansowe według średniego kursu NBP na dzień 31 grudnia 2012 

roku (4,1472 zł); pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych według kursu 

stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca roku 2013 (4,2110 zł). 

2 Kursy użyte do przeliczenia złotych na euro w odniesieniu do danych osiągniętych w roku 2012 (w okresie od 

01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.): pozycje bilansowe według średniego kursu NBP na dzień 31 grudnia 2012 

roku (4,0882 zł); pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych według kursu 

stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca roku 2012 (4,1736 zł). 

 


